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Bilaga 2 

Underbiträden anlitade av de svenska CGM bolagen1 
 

Nedanstående lista sammanfattar information om samtliga underbiträden som anlitas av de svenska CGM bolagen. I respektive avtal mellan ett CGM 

bolag och en kund regleras omfattningen av CGM bolagets åtagande mot kunden (typiskt innefattande nyttjande rätt till ett journalsystem jämte 

tilhandahållande av support, men i vissa fall även innefattande meddelandetjänster samt mjukvara som tjänst - SaaS.) Vid införlivande av Bilaga 2 i ett 

specifikt PUB avtal med en kund skall anlitade underbiträden för den specifika kunden markeras särskilt i kolumnen längst till vänster i tabellen. 

 

Anlitat 

under-

biträde 

Underbiträde Organisationsnummer och 

adress  

Land Underbiträdets tjänster Typ av personuppgiftsbehandling 

 

 

21st Century 

Mobile AB 

556678-6587 

Kungsgatan 48 

111 35 Stockholm 

 

Sverige Meddelandetjänster i form av SMS 

påminnelse via CGM ES plattformen för 

kunder som har avtal om meddelande-

tjänster tillsammans med nyttjanderätten 

av en CGM Produkt. 

Kommunikationstjänst: 

Genom meddelandetjänsten behandlas 

patientens namn, personnummer, 

namn på läkare samt namn på 

vårdinrättning.  

 CompuGroup 

Medical LAB 

AB 

556610-5564 

Cirkelgatan 14 

781 72 Borlänge 

 

Sverige Laboratorietjänster i CGM Analytix för 

kunder som har avtal om nyttjande av en 

CGM Produkt jämte en tilläggstjänst 

innefattande integration till labsystemet 

CGM Analytix. 

 

 

Supporttjänster: 

Behandling av olika uppgifter i 

supportärenden, samtal och andra 

supportförfrågningar avseende CGM 

Analytix.  

 CompuGroup 

Medical SE & 

Co. KGaA 

Maria Trost 21 

56070 Koblenz 

(de svenska CGM bolagens 

koncernmoderbolag) 

 

Tyskland Drift- och lagringstjänster för kunder som 

har avtal om nyttjande av en CGM Produkt 

i egenskap av mjukvara som tjänst (SaaS).  

 

 

Lagringstjänst (data hosting):  

Lagring av data innefattande 

personuppgifter av olika slag. 

 

 
1 CompuGroup Medical Sweden AB, Lorensbergs Communication AB och CompuGroup Medical LAB AB 
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 InfoSolutions 

Sverige AB 

556747-5883 

Färögatan 35, 7 tr  

164 40 Kista  

 

Sverige Hantering av eRemisser för de kunder som 

har avtal om nyttjande av en CGM Produkt 

jämte tilläggstjänst innefattande 

tillhandahållande av eRemisser. 

Kommunikationstjänst: 

Genom tjänsten behandlas patientens 

namn, personnummer, 

hälsoinformation jämte namn på 

vårdinrättning. 

 Omilon AB 556557-3846 

Industrivägen 1 

473 31 Henån 

Sverige, 

Tyskland, 

USA 

Tillhandahållande av mjukvaruapplikation 

och därmed sammanhängade support 

tjänster för de kunder som har tecknat 

avtal med ett CGM bolag om 

tillhandahållande av tal-till-text tjänsten 

Fluency Direct eller Dragon Medical 

applikation. 

Tal till text tjänst: 

Skall enligt det tekniska upplägget jämte 

instruktioner inte innebära någon 

behandling av personuppgifter 

avseende patienter. Personuppgifter 

avseende läkare som nyttjar tjänster är 

pseudonymiserade. 

 QD Sverige AB 556362-5986 

Fålhagsleden 53 

753 23 Uppsala 

 

Sverige Drift- och lagringstjänster för kunder som 

har avtal om nyttjande av CGM Produkt i 

egenskap av mjukvara som tjänst (SaaS) 

 

Lagringstjänst (data hosting):  

Lagring av data innefattande 

personuppgifter av olika slag. 

 

 Tellus Talk AB 556429-8213 

Kungsgatan 37, 8 tr 

111 56 Stockholm 

 

Sverige Meddelandetjänster i form av SMS 

påminnelse för kunder som har avtal om 

meddelandetjänster tillsammans med 

nyttjanderätten av en CGM Produkt. 

Kommunikationstjänst: 

Genom tjänsten behandlas patientens 

namn, personnummer, 

hälsoinformation jämte namn på 

vårdinrättning. 

 


